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SUGESTÕES

A Comissão do Emprego e dos Assuntos Sociais insta a Comissão dos Direitos da Mulher e 
da Igualdade dos Géneros, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes 
sugestões na proposta de resolução que aprovar:

1. Insta a Comissão e os Estados-Membros a tomarem medidas concretas no sentido de 
aprofundar o mercado dos serviços, a fim de desenvolver o seu potencial significativo em 
termos de emprego e a fazer com que os trabalhadores possam tirar partido das condições 
de trabalho flexíveis que são específicas a muitas profissões neste setor (visando, por 
exemplo, a conciliação do emprego com as tarefas familiares), assegurando, ao mesmo 
tempo, condições de trabalho decentes no que diz respeito, entre outros aspetos, à 
remuneração, saúde e segurança, perspetivas de carreira, segurança social e aprendizagem 
ao longo da vida;

2. Insta a Comissão e os Estados-Membros, em concertação com os parceiros sociais, a 
desenvolverem estratégias no sentido de estabelecer normas mínimas no setor dos 
serviços, designadamente contratos com caráter regular, negociações coletivas e escalões 
salariais mínimos; solicita que seja instaurado um regime especial de impostos e 
prestações no setor dos serviços domésticos e à pessoa, a fim de regularizar o trabalho não 
declarado, um fenómeno que se tem generalizado, assegurando, deste modo, condições de 
trabalho decentes;

3. Sublinha a importância de se chegar rapidamente a acordo quanto ao Programa para a 
Mudança e a Inovação Social, no sentido de fazer com que os trabalhadores e 
empreendedores no setor dos serviços possam beneficiar do seu eixo de 
Microfinanciamento e Empreendedorismo Social;

4. Insta a Comissão e os Estados-Membros a salvaguardarem os direitos sociais e laborais do 
elevado número de trabalhadores móveis no setor dos serviços e a lutar contra qualquer 
tipo de exploração;

5. Realça a necessidade de todos os trabalhadores no setor dos serviços terem acesso a 
programas de melhoria das qualificações a fim de diminuir o desfasamento entre 
competências e tarefas profissionais; 

6. Realça que, em vários Estados-Membros, os cortes orçamentais drásticos têm afetado de 
forma desproporcional as trabalhadoras e insta a Comissão a proceder a uma avaliação do 
impacto das medidas de austeridade na situação das mulheres no mercado de trabalho, 
com especial atenção para o setor dos serviços;


